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I. fejezetAZON A REGGELEN
Azon a napon is csörgött az az átkozott vekker. Épp úgy, mint máskor: a kis kínai tányérkán a

varangynyi,  nagypapától  kapott  orosz  vekker,  mellette  a  Zelma nénitől  megörökölt  kis  mokkás
kanálból egy. Biztos, ami biztos. Paulának nem kellett volna ekkora csörömpölés, hogy felébredjen,
de a férje úgy tudott horkolni, akár egy vaddisznó csorda a makkosban. Paula becsukott szemekkel
nyújtózott  ki  a takaró alól,  hogy lecsapja az óra kis pöcökjét.  Még mindig behunyt szemekkel,
hajhálóval a fején csúsztatta bele vékonyka lábfejét a mamuszba. Percek alatt melegítette fel lábait
az  angol  mamusz,  amit  a  férje  hozott  neki  legutóbbi  kiküldetéséről.  Kicsoszogott  a  hálóból  és
letotyogott a konyhába. Igen, letotyogott. Paula minden órás volt. A doktor azt jósolta neki, hogy
bármelyik pillanatban megszülhet. Hasa akkora volt, mint egy kosár és már a térdét verte, ami azt
üzente a szemlélőnek, hogy itt hamarosan babasírástól lesz hangos a ház. Paula a terhesség végén is
– nagy hasát leszámítva -  csinos,  nett  fiatalasszony volt.  Vékonyka,  sudár termetéről  -  hátulról
szemlélve meg őt -, senki sem mondaná, hogy várandós. Az idegei. Esetleg az idegei azok, amit
megviseltek  a  várakozás  hónapjai.  Sokat  volt  egyedül  ez  idő  alatt,  mert  a  férje  állandóan
kiküldetésben volt és repdesett a világban. Richard a külügynél dolgozott és gyakran bízták meg őt
az állam ügyes-bajos dolgainak rendbetételével. Paula végig rettegte a kilenc hónapot attól tartva,
hogy Richard nem lesz otthon, amikor eljön az idő és mennie kell a szülészetre. Ezért a ma reggel
Paula számára kész ünnep volt, hiszen együtt ébredhetett férjével. A konyhába leérve benyomta a
kávéfőző gombját, amit már előző este odakészített, gondolván, ma reggel semmi kedve sem lesz
kávét tömködni a masinába. Keze a vékonyra vagdosott sonka szeletek után nyúlt. Kipiszkálta a vajat
a frigiderből, álmosan, oda sem fordulva, a kenyér után matatott. Bal tenyerébe fektette a kenyeret
és unottan, ásítva vajdarabkákat nyomogatott szét rajta, amire rádobott egy-egy szelet rózsaszín
sonkát. Közben a teaforraló hangos hortyogásba kezdett, jelezvén, hogy már csak egy filter, némi
cukor és kész a reggeli ital. Paula belekortyolt az időközben lefőtt kávéjából, melyet mézzel és kis
sóval fogyasztott, mert Zelma nénitől azt hallotta egykoron, hogy a só mindenbe kell, mert az emeli
ki a cukor ízét, és hogy a cukor mit sem ér só nélkül. Amikor rápakolta az asztalnyi tálcára a
szendvicset és a teát, kicsoszogott nagy hasával az újságért, amit a fiú csak ledob az ajtó elé anélkül,
hogy a kerékpárjáról leszállna. Paula lehajolt a fűben landolt újságért, amikor egyszer csak azt
érezte, hogy forog vele a világ. Alig talált vissza az ajtóig. Bearaszolt a konyhába, ott leült az egyik
karos székbe, ám az egész konyha forgott vele, akár körhintában ülne. Ölébe ejtette a Richard
újságját és ahelyett, hogy behunyta volna a szemét, hogy ne is lássa ezt a forgatagot, kinyitotta
akkorára a szemeit a szájával együtt, min aki a daragombóctól fulladozik. Egyértelműen ezek az
ijedtség és a pánik jelei voltak. Érezte, hogy csúszni kezd amúgy is telt öléből az újság, de még volt
annyi lélekjelenléte, hogy letegye legalább az asztal sarkára, Richard hadd olvasná el reggelizés
közben. Amint emelte az újságot az asztal felé, azt érezte, hogy valami forróság folyik le a lábain,
ami  egyenesen a  mamusza belseje  felé  tartott.  Mit  jutott  neki  eszébe bármi  is,  amit  a  szűlős
tanfolyamon tanultak? Csak azt érezte, hogy forog vele a konyha és hogy olyan forrót pisilt, amit
még eleddig életében soha. Fejét a háló felé fordította és csirkecsipogásnyi hangerővel belesivított
egy haloványat a levegőbe: " - Richard! Ébredj, kérlek!" Csönd. Richard lépteinek kopogása nem
hallatszottak a padlón. Paula kétségbe esve törölgette magáról a vizet, ami belőle szökőkútként
szakadt ki, mint vízzel töltött neylon zacskó száját, ha elengedik és gejzírként durran ki belőle a víz.
Erőtlen sikítását most egy erőteljessel tetézte, bízván, talán Richard most meghallja az életmentő
hívást: " - Richaardd, kéérleek! Az Isten szerelmére, ébredj! Eljött az idő! Mennünk kell!"

Eközben Richard a hálóban a másik oldalára fordult. Nem hallott és nem is fogott fel az egészből
semmit. Tüskésre vágott haján és egész paplanján végigtáncolt a Nap. A függöny mintája a feltámadt
huzattól riszálni kezdett Richard erős karjain. De csak aludt, aludt, mint akin egy egész vonat vagon
ment keresztül vagy kiütéssel győztek a ringben fölötte. Paula ismerte a férjét és jól tudta, ha le nem
rántja róla a paplant, vagy ami még rosszabb: rá nem önt egy pohár hideg vizet, Richard nem lesz



képes magába életet lehelni. Akkor már le-fel táncoló nagy hasával odacsúszkált a hálóhoz, belökte
az ajtaját, amin egyszer s mind be is mászott, és odacsúsztatta testét Richard fejéhez. " - Richard,
drágám!  Hallod?  Ébredj  már!  Jön  a  gyerek!"  Richard  kinyitotta  szemeit  és  egy  kétségbeesett
asszonyt látott közvetlenül a feje mellett fetrengve. Ugyan felismerte Paulát, de rémült tekintetétől ő
is megrémült. Paula, látva, hogy Richard még most sem érti őt, megfogta férje kezeit és egyszerűen
combjai közé tolta a férfi tenyerét. Richard erre felháborodva, rosszallóan mordult Paulára: " Az ég
szerelmére, Paula! Mi ütött beléd? Mi jut eszedbe? Hiszen neked már nem szabad, szívem. Majd hat
hét múlva!"

„- Richard! Hát nem érted? Azonnal szülünk! Elfolyt a magzatvíz! Egyenesen bele a mamuszomba!
"- nyüszített és vicsorgott Paula, aki máskor - ha nincs ilyen kínja - biztos lekever egy pofont az
értetlen, pimasz Richardnak.

Richard képén azonban végre látható jelei voltak annak, hogy mégis sikerült megértenie, mit akar
tőle  Paula,  mert  nyakát  kétszer  akkorára nyújtotta  ki  a  vajúdó asszony felé,  mint  amekkorára
természetesen  nyúlik  egy  nyak.  Hangja  felcsúszott  az  idegességtől  és  értetlen,  álmos  kappan
kakasként kukorékolt bele a hálóba: " - Mii?? Elfolyt? Hová folyt? Mi folyt? Egy egyenes folyt a
mamuszodba? A mamuszod folyt bele egyenesen az egyenesbe? Paula, drágám, egy szót sem értek!"

Paula számára elfogytak a szavak. Hátranyúlt az éjjeliszekrénykén éjszakázó kancsó vízért és úgy
öntötte  arcon  Richardot,  hogy  az  összefolyt  és  összekeveredett  a  Paulából  azóta  is  csöpögő
magzatvízzel. Richardban megállt a pillanat és megértette, hogy ha már Paula vizet önt az arcába,
akkor ott helyzet van. Megértette, hogy eljött Paula nagy pillanata. Vagy is hát, nem is. Mert ez a
kettejük nagy pillanata. Együtt jártak a születős tanfolyamra. Együtt préselték a levegőt. Együtt
lazítottak a fájás szünetben. Richard is nyomott gyereket a saját szűlő csatornáján és levegőt szívott
háromra, mint Paula. Richard tartotta a hátát Paulának, hogy az meg tudjon támaszkodni a nyomás
próbánál. Richard is gömbölyített hátat és cica tartásban pózolt, amikor jönnek a nagy tűvel, mit a
gerincbe töf majd a doktor, ha túlságosan tűrhetetlen volna a fájás. Ez hát épp úgy Richard pillanata
is, mint Pauláé. Még pizsamában szaladt be a kicsinek elkészített szobába, ahol Paula tartotta az
előre összepakolt kockás koffert és kelengyét, majd a bejárati ajtóhoz tette, nehogy otthon felejtsék.
Eddig minden rendben, gondolta Richard és még mindig pizsamában visszaszaladt Paulához, hogy az
egyébként neki elkészített reggeliző tálcáról valamit a Paula szájába nyomjon. Mégis, hogy veszi ki
magát az, ha egy asszony éhesen megy el szülni csak úgy? Mire való egy ilyen helyzetben egy férj, ha
nem arra, hogy sonka falatkákat tömjön az egyébként már minden ízében és porcikájában fájó
asszony szájába? Paula vicsorogva a fájdalomtól nyitotta ki amúgy szorosra zárt száját, és megadva
magát Richard erőszakosságának, befogadta a falatot. Ám amikor Richard újra elszaladt két falat
között valamit lepakolni a bejárati ajtó elé, akkor Paula spriccelve köpte ki a még szájában forgatott,
nyállal össze nem keveredett, rágatlan falatot a szőnyegre. Azt sem bánta, ha a háló szőnyegére
rászárad a ma reggeli sonkás szendvics. Szegény Richard, oly annyira maga alá gyűrte a ma reggel,
hogy azt sem vette észre: amit Paula nagy sunyiban kiköp, azt ő szorgalmasan felveszi és bekapja,
mert azt hiszi, csak leesett a falat a tálcáról.

Paula lerángatta a  fotelről  az  este odakészített  ruháját,  és  öltöztetni  kezdte magát.  Richard
eközben még mindig pizsamában saját ruháját kotorta elő a háló szőnyegéről, ami itt-ott kiköpött
sonkás volt. Persze, nem tűnt fel neki. Az viszont feltűnt, hogy Paula nehezen halad az öltözéssel.
Melléfeküdt és adogatni kezdte rá a ruhadarabokat. Paulának már jó félórás fájásai voltak, így bánta
is ő, hogyan öltözteti fel Richard. Megadóan, csukott szemmel, félig fekvő, félig ülő helyzetben,
száját a fájdalomtól végig ceruza vékonyra összezárva, alsó ajkát beharapva, emelte kezeit, lábát
amint  Richard  öltöztette.  Amikor  Paulát  beöltöztette,  magára  kapta  ő  is,  amit  éppen  talált  a
szőnyegen. Hogy a toalett? Óh, ki törődik egy ilyen égető helyzetben a tükörrel? Felkapta a kockás
koffert, megragadta az akkor már a fájdalomtól járni alig tudó Paula kezét, és kiléptek az utcára. Ja?



A kulcs. Igen, a kulcs. Milyen kulcs? Hol a kulcs? És a kulcs? Na és a kulcs? Richard kibontakozott
Paula kezeiből, visszarohant a hálóba és az előtte még ott heverő pantallójának zsebéből kicsúszott
ajtókulcsot  felmarkolva  és  azt  magához  ragadva  szaladt  vissza  az  ajtóhoz,  ahol  egy  csapásra,
sikeresen be tudta zárni a házat. Paula eközben már elvánszorgott az autóig és a zárt ajtó kilincsébe
kapaszkodva, körmeivel a tegnap újrafényezett autóba vésett valami absztrakt mintát, jelezve, hogy
percei vannak hátra a kórházig. Paula bizonyára soha nem tett volna olyat, hogy a frissen festett
autójukba körömmel karmol mintát, de ez a reggel más, mint a többi.

Az út nem volt hosszú a kórházig. Őszintén szólva- ugyan ezt soha nem árulta el Richard Paulának
- már többször begyakorolta hazafelé jövet este és reggel munkába menet. Úgy szólván be van
főpróbázva az út a kórházig. Annyi filmet látott már az idétlen férjekről, amint bénáznak a kórházba
menet, hogy arra gondolt, ő ezt a részt kihagyja. Ő benne megbízhat Paula. Nem fogják lekésni a
szülést és nem fog a gyerek a jó öreg Lincolnban világra jönni. Richard a vezetés mellett csak arra
összpontosította figyelmét, hogy együtt lélegezzen Paulával, aki eközben a kocsi hátsó ülésén teljes
terpeszben  felvette  a  szülés  pózát.  Richard  amikor  a  nyomban  szűlő  Paulát  megpillantotta  a
tükörben, ordítva kérte ki magának: " - Ne tedd ezt, Paula! Nem ebben maradtunk! Ki ne merd
nyomni a Lincolnban!"

Paula ekkorra már a fájdalomtól eltorzult arcával jobban hasonlított a Notre Dame toronyőrére,
mint arra a hölgyre, akibe Richard évekkel ezelőtt beleszeretett vagy akár csak jelen saját önmagára.
A kíntól elborult elméjétől kifakadt, vércse vijjogáshoz hasonló hangon, amit csak vérmesebb horror
filmekben hall az ember, ordított vissza Richardra: " Pofa be! Cseszd meg a Lincolnodat, te disznó!
Taposs bele a gázba! "

Richard  az  együtt  töltött  évek  alatt  egyszer  sem hallotta  Paulát  csúnyán beszélni.  Kettejük
kommunikációjára  mindig  is  az  üdeség  és  a  romlatlanság  volt  jellemző.  Az  ő  személyét  való,
meglepetés szerű és váratlan ledisznózásból azonnal arra kezdett gyanakodni, hogy neki most kuss a
neve, és hogy talán ez mégis csak Paula nagy pillanata. Ebben a percben begurult az öreg Lincoln a
kórház elé.

 



II. fejezetPAULA ÉS RICHARD A SZÜLŐSZOBÁN
Paulát betolták a szülészet előkészítőjébe. Kint hagyták a vetkőzőben egyes egyedül, egymagára

."  -  No,  szép,  mondhatom!-  hortyogott  Paula,  miközben  rátette  tenyerét  zaklatott,  ide-oda
hánykolódó  hasára.  Az  ügyeletes  szoba  a  nővérkék  viháncolásától  volt  hangos.  Úgy  nézett  ki
mindkettő, mint akin most ment át egy úthenger vagy egy ügyeletes doktor. Hajuk szénakazalként
állt az égnek és a tegnap még kisminkelt pofijukon mára elfáradt a sikk. Reggel volt még. Szombat
reggel.  Az  ügyeletes  szülész  még  most  fordult  a  másik  oldalára  ütött-kopott  kis  ügyeletes
pihenőjében. Mit bánta, hogy a feje fölött vijjogva berregett a hívó? Fejére húzta a rongyos, feslett
párnát és próbált úgy tenni, mint aki nem is ügyeletes, nem is alszik, sőt, nem is orvos. Paula
eközben az öltözőben levegőért kapkodott. Beszívta, tartotta, elszámolt ötig, majd kiengedte prés
nélkül. Arra gondolt, abból baja nem lehet, ha kiszáll a hikomat kerekes székből, melyben amúgy is
úgy  érezte,  mint  Jessica  néni,  amikor  combnyaktörést  szenvedett  a  Keleti-  Partoknál  és  nem
mászhatott ki a székből vagy fél évig. Hogy szánta őt Paula! Jessica néni szép volt derékig, de a
baleset  után  úgy  festett  abban a  tolószékben,  mint  egy  fóka  azokkal  az  érdekes  végtagjaival.
Összeszedte minden bátorságát és ráverte a két viháncoló nővérkére az ajtót. Gyors, kopogó léptek
következtek és a következő pillanatban feltépte az egyik nővérke az ügyeletes szoba ajtaját. Arca
olyan megvetéssel teli volt, amikor Paulára nézett, mint ha Paula legalábbis maga alá piszkolt volna
várakozásában, ami nem is lett volna olyan nagy csuda, hisz kérem, akinek nyomnia kell, azzal a
nyomással jön kifelé minden. Ugye? Történetesen Paula azt a reggelit nyomta volna, amit Richard
adogatott bele a szájába és amit Paula, a kínoktól, a szőnyegre köpött. Talán csak azt a kis vajas
kenyeret...igen, talán ha csak azt nem nyomta volna. De Paulának volt gyerekszobája. Tudta, hogy
nem nyomunk olyan helyre, ahová akkor sem nyomnánk, ha lehetne. Zelma néni elájulna és szórná
az orra alá a repülő sót, amit negyvennyolcban vásárolt egy stewardesstől egyik Kairói útja során. A
nővér Paula hasa fölé hajolt, mint ha Paula nem is egy ember volna, csak pusztán egy nagy has és a
húsos hasába belekérdezett: " - No, mi tetszik, kérem, mi tetszik? "

Paula azt hitte, nem lát jól a szemeivel és nem hall jól. Felszökött a temperamentuma ezerre és
lehajolt a nővér füléhez, majd beleordított: " - Szülni fogok! Érti?! Szülni! És ha nem segít, akkor
belehányok azokba az édes kis dauerolt fürtjeibe egy kis rózsaszínűként megevett, majd időközben
az emésztés martalékává vált csoki barnára változott sonkás szendvicset. Értii?!"

A nővér felkapta a fejét Paula hasáról és mélyen a szemébe nézve ezt felelte: " - Kedves! Az ám
nem úgy van, hogy maga gondol egyet és kitalálja, hogy szülni fog és akkor magácska egyszer csak
önkényesen belekezd itt szülni?! Á-á! És ha valami baj lenne? Akkor? Majd még én viszem el a balhét,
mi? Hát nem, baby! Tartsa csak vissza, amíg a doktor meg nem érkezik. Legfeljebb tanul egy kis
önuralmat a lady. A múltkor az egyik szülő asszony fél napig szívta vissza, pedig már látszott a
gyerek feje, és mégsem kezdett el sikítozni. Szépen is néztünk volna ki! Egyedül voltam. A doktor
meg sehol. Mégis minden ment frankón. Kér egy rágót? Na? Mit van úgy beijedve? Tudja, hogy van
ez: ahol bement, ott ki is jön. Innen még senki nem ment el úgy, hogy benne hagytuk volna a
gyereket. Na? Eltereltem kicsit a figyelmét, baby?" - kérdezte a boglyas hajú, álmos nővér.

"- El. "- sziszegte fogai között az akkor már két perces fájással küszködő Paula. " - A férjemet,
kérem..., a férjemet azért beengedik? Tudja, mi apás szülésre jelentkeztünk. Együtt csináltuk meg a
tanfolyamot. Még a kiküldetéséből is haza kéredzkedett Kenyából csak hogy itt lehessen velem, le ne
maradjon  egy  gyakorlatról  sem.  Na?  Beengedi  hozzám,  kérem?"  -  fogta  szinte  megalázóan
könyörgőre Paula. A nővér úgy nézett végig Paula kiszolgáltatott testén a tolószékben, mint ha
legalábbis hat feje nőtt volna. Kimeresztette álmos, csipás, sminktől elmosódott szemeit, beletúrt
kócos, jobb napokat látott hajába és foga hegyéről, félig elnézve Paula feje fölött azt mondta: " -



Háát,..jól van...nem bánom. Jöjjön be az a szatír, amelyik ezt tette magával. De egyet kérek cserébe.
Hogy engem kihagynak a játékból, baby. Apuci majd jön-megy magával, szippantgatják a levegőt
kettecskén, hogy ki-be, és kiviszi maga alól a hánytálat, meg miegymás. O.K.? Én itt se vagyok. Ha
majd látják a gyerek fejét, ordítsanak egy nagyot, hogy meghalljuk a nővérszobában! Addigra a
doktor is talán ideér. Rendben, baby?"

Paulára rázuhant egy érzés, ami a nővér szavaival költözött bele rettegő testébe. Hogy tudni illik
itt most ő csakugyan bitangul egyedül van. Hogy itt senki és semmi nem vesz el és nem tesz hozzá az
ő személyes kínjához. Itt kérem, úgy fognak folyni az események, ahogyan azt majd ő fogja, tudja és
bírja befolyásolni. Hogy itt lehetne akármilyen kívánságműsor, akkor is neki fáj egyes egyedül és
akkor is ez az ő derbije egyes egyedül. Megszívta magát levegővel, háromig bent tartotta, ahogy
tanulta. Esze ágában sem volt még nyomni. Behunyta a szemeit, kezeit leengedte hatalmas ölébe és
megadóan, mint aki mindent megértett a világból, várta az elkerülhetetlent.

Richard szétcsúszva a reggeli történésektől és a beléje költözött férfias tehetetlenségtől, mely
egész testében ici-pici, impotens egeret csinált belőle, orrát bedugva belesett az előkészítő szobába
Paulát keresve. Az, az ötperces fájásai fogságában elkapta Richard kigombolt, vagy inkább be sem
gombolt  mandzsettáját,  és  úgy  rántotta  magához,  mint  ahogy  mágnes  szippantja  magához  a
gombostűt. Paula elmarta Richard karját és a percekig tartó észbontó fájdalom alatt úgy szorította
meg annak szőrös, izmos karját, hogy az a fájás végeztével élettelenül lógott mamlasz teste mellet.
Ekkor értette meg Richard igazán, hogy ez mégis csak Paula nagy jelenete.

 

Richard bent maradt Paulával az előkészítőben. A kis maszatos nővérke tett-vett még valamit
Paula nagy hasa körül: valami szíjat, amin fájás mérő van, ráerősített hatalmas hasára, odakészített
egy húgy sárga és ugyanolyan textúrájú löttyöt  az asztalkára,  biccentett  a fejével  és kiment a
szobából. Még a sarkát ki sem húzta, amikor visszalépéséből, mint aki mindjárt hátast fog esni a
jégen, ennyit sziszegett oda a bepánikolt Richardnak: " - A szentségit! De be van tojva maga! Ha
pelenkára lenne szüksége, kedves apuka, csak szóljon és áthozok magának egy maxi csomaggal az
újszülöttről. Jézusom! Mi lesz itt? Na, mentem is!" - azzal kiment a szobából a nővér, akinek legalább
olyan felvágott nyelve volt, mint egy kígyónak, amelyik az ellenségére vagy a reggelijére csapdossa a
kétágút. Richardnak elege lett, és hogy biztos legyen benne: újra nem jön vissza a nővér, sietve
odaugrott a szoba ajtóhoz hogy felrántsa a kilincset, biztosítván: ide vissza a villás nyelvű kígyó nem
térhet. Amikor fordított a záron is, úgy érezte: időt is, teret is nyert, de legfőképpen egy pelenkáshoz
hasonlított egóját és tekintélyét szerezte és nyerte vissza. Hátát odatapasztotta a nagy, fehér ajtóra,
karjait a tarkója alá, keresztben összekulcsolta és akkor látta csak, hogy az előtte elterülő Paula a
szőnyeg rojtjait csavargatja. "- Jézusom, Paula! Te meg hogy kerültél a szőnyegre, drágám? És miért
vagy ilyen lila? Csak nincs valami bajod?"

Paula fejét a fájások olyan lila színűre mázolták, mint a padlizsán. Erei a nyakán görcsbe rándulva
ceruza vastagságnyira dülledtek ki. A fájásmérő műszer a fájdalomtól megfeszült hátára került a
földre  esés  következtében,  melyen  a  műszer  piros  nyelve  felkúszott  a  maximumra.  Ebben  a
helyzetben mit mondhatott volna Richardnak, aki aggódva kérdezi tőle, hogy " csak nincs valami
bajod?",  mint  azt:  "  -  Kutya  bajom,  te  szőrös  majom!  Épp  most  készülök  a  halloween  lila
hulla-sminkemben, a halloween kosztümömben, a halloween maszkomban halloween bálba. Add ide
a kezed és ma éjjel a neved: hallgass!"

Richard egyedül kezdte magát érezni a problémájával és erős gyanú kezdett benne ébredezni,
miszerint  ő  most  rosszkor  van  rossz  időben  rossz  helyen.  Nem  elég,  hogy  a  felesége
leszőrösmajomozza, még ez a kis egyötvenes mini kígyó is bepelenkázza az egóját. Az jutott eszébe,
amit Nelson bácsi szokott ilyen esetekre javasolni: egy dologra fókuszált. Nézett, nézett és csak



nézett egy pontra, ami történetesen a szoba üveges falára esett.  Richard rátapasztotta karikás,
elgyötört szemeit az üvegre és elkezdett számolni tíztől lefelé. Már egynél tartott, amikor elszállt a
figyelme: " -O.k. Felmegyek húszra és onnan jövök lefelé"- biztatta magát. Szépen meresztette a
gülüre  tágult  szemeit,  ami  egy  különleges  kis  testű  majom  tekintetére  hasonlít,  amelyik  ha
ellenséget vél látni, szem nyílása akkorára terjeszkedik, mint a kis majom kicsi feje. Szóval a majom
feje csupa szem. Richard éppen ezzel a majom tekintettel meredt a falra, amikor vele szemeben, az
ablakon át a villás nyelvű nővér salapálására lett figyelmes. Összehúzta normális méretűre kinyúlt
szemeit és próbálta értelmezni, húsztól visszafelé éppen a tíznél, hogy neki integet-e az asszony. És
igen. A villás nyelvű nem csak mutatott neki valamit, de beszélt is hozzá, amiből természetesen a mi
jó és a fáradtságtól elcsigázott Richardunk, tíznél, semmit sem értett. A villás meg- felfortyanva,
hogy ez a mafla pasi nem ért semmit az egészből - , elkezdett tátogni az üvegen túl Richardnak, mint
egy aranyhal, amelyik épp azt kéri a pecástól, engedné őt vissza a tengerbe, s kap cserébe olyan
hal-csókot, amitől a hal selyem hajú tündér lánnyá változik és akkor holtodiglan, holtomiglan. De
Richardnak már lőttek. Nem érezte, hogy meg kellene fejtenie ennek a némbernek a tátogását. Azzal
elővette  modortalan másik  énjét  és  a  tánc-és  illem órákon tanultaknak homlok egyenest  hátat
fordítva nyelvet öltött a spinének és neki hátat fordítva inkább a végét járó Paulára meredt. A nővér
nem hagyta annyiban. Mutató ujja bütykével eszét vesztett fakopáccsá változva addig ütötte csontos
ízületével a vékonyka ablaküveget, míg Richard - hogy elkerülje az össznépi botrányt és csődületet-
jobbnak találta mégis visszafordítani dühtől indiánosra szűkült, metszett tekintetét. A nővér, sietve,
nehogy Richard újra elkapja fejét róla, heves mutogatásba kezdett, melynek útvonala egy szabályos
oda-vissza egyenest rajzolt Paula és Richard között. Egy szót sem értett az egészből. Nyakán a fejét
előre nyújtotta a nővér felé, mint egy liba, amikor sziszegve fut az ember ülepe után, s egy " mi
vaan?!"-t nyomott a nőnek. Az meg? Ahelyett, hogy visszalépett volna a szobába és közölte volna,
végtére  is  mi  lelte,  a  nehezebbik  utat  választva  néma pantomim '  Ki  vagyok én?'-  Activity-vel
feszítette azt a húrt, amelyik már így is húrja vesztetté válik hamarosan csak úgy, mint Richard
viseltes  idegei.  Paula  hasán  a  műszer  eközben  szüntelen  csipogásba,  majd  sipításba  szökött.
Összeszedve minden erejét odaordított Richardnak: " - A ruha! "

Richard  félig  felhúzta  fél  pofáját,  mint  aki  egy  kupac  kukacot  lát  kitörni  egy  almából  és
szemöldökét úgy húzta fel homloka tetejére a hajas fejbőrbe, hogy Paula innen tudta: ez a pasi
semmit sem ért.

"- Richard! A ruha! A ruhát mutatja."

" - Milyen isten verte ruhát? Mi? Milyen ruhát? Mi? Ruhát? Mi? Kin van az a ruha amit ez az
akváriumba zárt cápa mutogat? Mi? Paula?! Mii?! - őrjöngött Richard.

Ekkor a cápa, aki nem rég még villás nyelvű kígyóként csattogtatta száját, egészen rátapasztotta
száját az üvegre, hogy a ráfújt meleg párájától eltűnjék a feje, ráordított az ablakra:

" - Szedje má' le azé' az asszonyról a maga férfi, elől pisilős, playboyos, fekete nyuszis alsógatyáját,
amit otthon húzott az asszony hasára kínjába'...meg nézze má'!: a fekete negyvenhatos lakkcipőjét
húzta fel szegény asszony lábaira a nagy sietségbe', nem különben a zsebórás mellényét, amibe' meg
úgy fest szegény teremtés, mint a Nyúl az Alice csodaországbanba'. Ja. Father! Szépen vagyunk,
mondhatom!"

Richard úgy mérte végig felesége testét, akár mint egy mustrán volna szegény feje. Tetőtől talpig
végignyalábolta értetlen, fürkésző szemeivel Paulát és amikor szeme elé tárult a való, miszerint a
nagy  sietségben  otthon  a  saját  ruháját  dobálta  Paulára,  összerogyott  a  szőnyegre  és  olyan
röhögésben tört ki, amitől az akkor már félig eszméletlen Paulában felment a pumpa és akkorát
vágott öklével Richard képébe, hogy a test, Richard nyihogástól és fáradtságtól tehetetlen teste
marionett bábként rogyott össze a fal mellett. Csönd lett. A szobába beköltözött a nyugalom. Paula



érezte,  hogy eljött  a  nagy pillanat.  Ekkor  kinyílt  az  ajtó  és  belépett  rajta  a  doktor.  Odalépett
Paulához, két ujja közé szorította Paula kemény hasának egy kis részét, szinte belecsípett és annyit
mondott: "- És akkor mehetünk is baby!""

Paula várta s ugyan akkor rettegte is ezt a fejezetet. Tanácstalanul maga mellé nézett a földön
ájultan ülő Richardra. Épp olybá tűnt tehetelen teste, mint amikor Piedone szedi miszlikre a fickókat
a vadnyugati ivóban. Annyira gebeszkedett és nyúlt felé nagy hasától, amennyire csak tudott, hogy
legalább ujja hegyével tudja felébreszteni. Richard kimaradt ebből a jelenetből. Az az utolsó kép
számára, amikor Paula ökle közelít arcához, ő nem akar hinni a szemének, majd durr és snitt. A
doktor rálesett a Paula hátára tekeredett, ott is korrekten dolgozó fájás mérőre és lökött egyet
doktoros  tapintattal  Paula  hátán üzenvén,  hogy menni  kell,  nincs  mire  várni  tovább.  Paulában
lepergett az a film, amit akkor forgatott az élet, amikor együtt járt vele Richard a szülős tanfolyamra.
Nem volt  lelke,  hogy ebből,  csak mert  behúzott  neki  egyet  a  röhögésért,  kimaradjon.  A nevét
ordította bele a szobába. Semmi. És jött a következő testet szétfeszítő fájás. Paula összeszorította a
szemeit, levegőt szívott be és benn tartotta háromig. Kezeivel a doktor fehér köpenyének zsebeibe
kapott bele, amitől az, a hirtelen jött ágyéka körüli támadástól felcsúszott hangon felkiáltott: " -
Asszonyom, ne tegye! Vegye ki a zsebemből a kezét! Még megmagtalanít!"

A doktorból feltörő váratlan ordítástól Paulának egy soron kívüli fájása iktatódott be, ami az
összes többitől elvitte a pálmát. Visított egy baromi hangosat, akár a hím oroszlán a ketrecben, és
védelmet kérvén újra odafordult a még mindig eszméletlen Richard felé. Nem tudni mi miért és
hogyan történt a következő pillanatban, de tény, hogy Paula szája kinyílt, mint egy vár kapuja és a
reggeli  sonkás szendvics a forró feketével,  kis limonádéval teljes menetfelszerelésben zúgott ki
belőle,  egyenesen  Richard  fejére,  akit  betemettek  a  langy  falatkák  kissé  megsavasodott
gyomortartalmai. A langyos hányás terhe és bűze alatt úgy szendergett Richard, mint galambok által
megtisztelt hőseink mellszobra évtizedek óta.

A doktor nem nézte tovább szegény asszony próbálkozását és gyengéden belerúgott Richardba:

" - Az istenit magába! Van magánál legalább kamera? "

Richard  felnyitotta  volna  egyik  szemét  és  nyitotta  volna  szólásra  a  száját,  de  mindkettőbe
belefolyt  valami.  Nem értette.  Kába bambán,  kérdőn meredt  a  doktorra:  "  -  ..hogy micsoda?...
kamera?...csak nincs meg a gyerek?"

Ezzel a barommal nem lehet mit kezdeni, gondolta a doktor, majd kikapta a Richard mellett
heverő táskájából a kamerát és míg el nem múlik gyorsan az arcán a gravitációval küszködő, lefelé
folyó ételmaradékok látványa és gyomorforgató hatása, felvette ezt a majmot az utókornak. Paula
megragadta férje kezét és húzta maga mellett a szűlőszobáig.

" - Már csak pár perc, kedves. Hallja? Ért engem? Tartson ki!"- mormolta lágy moll-ban a doktor.
Rám számíthat. Nem úgy, mint erre a..." és közben szeme sarkából végigmérte a hányástól bűzlő
Richardot és még hozzáfűzte: " ...és tartsa ebben a baromban is a lelket, kedvesem!...ha már ide ette
a

Paula és Richard mögött becsapódott a szülő szoba ajtaja. Innen már nincs kiút. A poggyászt le kell
adni. 
Paula, miután freskót csinált langyos masszával tulajdon férjéből, nekilátott embert hozni a világra.
A doktor pillantást  vetett  Paula nyílásának helyzetére,  és halkan ennyit  mormogott  szinte csak
magának:
" -  Szinte tudtam. Óh, mennyire tudtam! Paula, kedves! Szedje össze magát, mert pár perc és



karjaiban tarthatja a csöppséget!

Paula,  mint azt az előző alkalommal is tette még az előkészítőben, megijedt a ténytől,  hogy
gyermeket fog a világra hozni. Most sem tudta helyén kezelni azt a kérdést, és jószerivel fel sem
fogta, hogy ami bement ezelőtt kilenc hónappal cseppfolyós halmazállapotban a hálószobában, az
most szilárd halmazállapotban, gyerek képében visszaköszön. Hogy egy mámoros éjszaka lenyomata
most egészen kézzelfoghatóan kitüremkedik testéből immár kilenc hónapja, meggyötri őt és hol a
padlót karmolva, hol meg a falat verve kér magának kibocsáttatást, arra nem volt felkészülve. Paula
mindig jólfésült lány volt. Soha nem okozott viselkedésével bánatot szüleinek. Mindig tudta, hol,
hogyan illik tartania magát egy hölgynek a legnehezebb embert próbálóbb helyzetekben is. Most
meg? A szőnyegen fekve veri ököllel a betont? A falat rugdossa? Lehányja tulajdon férjét? Ocsmány
szavak hagyják el a száját? Ördögtől való, káromló gondolatok tolulnak elméjébe? Kérdőn Richardra
nézett, aki meggyötört, képére száradt sonkás szendviccsel az arcán olyan erővel szorította a kezét,
amitől Paula joggal hihette: nincs más hátra, meg kell szülni ezt a kis hálószoba emléket, és nincs
egyedül. A doktor Paula jobb combjánál állt. Megragadta térdét, és erre kérte a Paula bal combját
felvigyázó Richardot is. A két férfi összenézett a vajúdó asszony hasa fölött. Richard azt az üzenetet
vélte leolvasni a doktor arcáról, hogy eljött az idő, szedje össze magát, mert ettől a perctől felelős
atyaként debütál a kis jövevény előtt. Ehelyett ezt hallotta:
" - Mégis..hallja? Mégis mossa már le magáról a sonkát! Biztos hallott már az egy életre szóló,
meghatározó élményről az élet első pillanatában."
Richard nem akart elmozdulni Paula mellől. Beleköpött a tenyerébe és saját nyálával vakargatni
kezdte a rászáradt reggelit, aminek betonná szikkadt darabkái hol a doktor papucsának orrára, hol
meg Paula ide-oda táncoló hasára peregtek. A doktor, miközben minden igyekezetével azon volt,
hogy minél inkább megrövidítse Paula szenvedését és megmenekítse a kiszolgáltatottság béklyói alól,
addig Richard egy csöppnyi eltávozást kért a szülőszobából:
" - Kiugranék. Csak egy perc. És aztán jövök is vissza."
" - Aztáán? Mi aztán?"- förmedt Paula Richadra épp olyan eltorzult és félelmet keltő képpel, akár az
Ördögűzőben a lány, amikor megszállja az ördög és papot hívnak, hogy az meg venné le róla az
démont. 
" - Paula, drágám! Kérlek! Csak egy perc!" -fogta már-már könyörgőre Richard, de még magának
sem merte voltaképp bevallani, hogy Paula ördögűzős képétől jószerivel a visszatérés igénye nélkül
távozna a szülőszobából.
Kilépett a szobából. A lengőajtó még sokáig ringott utána. A sötét folyosón imitt-amott világított egy
nővér lámpa. Richard, mint aki lopni megy, settenkedve futott kifelé a kórházból nyurga lábait szinte
fülei fölé emelve akár a kengyelfutó gyalog kakukk a szerpentinen hegynek lefelé.
Paula eközben a doktorral maradt a szülőszobában. Ha lett volna lélekjelenléte és nem kellett volna
épp azzal foglalatoskodnia, hogy világra kéne hoznia ezt a babyt, biztos bemos egy bal egyenest
Richardnak. De szülni kell. Úgyhogy amikor jöttek a már szünet nélküli fájások, Paula elragadta a
doktor kezeit, levegővel szívta tele tüdejét és várta az orvosi instrukciókat. 
" - Tudod, tudom, doktor. Nem felejtettem el: nem magtalanítom meg, ne féljen. Csak a kezét fogom,
ha már..." - szuszogta Paula a mellette őrt vigyázó doktornak, aki kicsit megröstellve magát előző
mondatáért, lehunyta szemeit és bűnbánón felpislogott Paulára, mint egy buldog, ha tudja, hogy
rosszat csinált.
Alig telt el néhány perc, Richard egész váratlanul mégis újra felbukkant a szülőszobában. Kipirulva,
arcán kis mosollyal állt  vissza Paula mellé,  aki újból az ördögűzős grimaszát vette elő Richard
számára, üzenvén felé, hogy csak legyen ennek vége, majd számolunk. Paulának csak az tűnt fel,
hogy Richardon a korábbi zavarodottság és szorongás legapróbb jelét sem vélte felfedezni. Jött a
következő fájás ideje. Paula megragadta Richard kezét és lerántotta magához, egészen a fejéig, mint
az a szánalmas színész, aki szerepe szerint kapálódzik a hegytetőn, a szakadék fölött egy apró kőbe,
mire valaki elkapja a csuklóját fentről, egy kézzel tartja a testét és egyben a lelket is benne, de az,
amikor mégis leesni kényszerül a forgatókönyv szerint, akkor magával rántja a segítőt is. Paula így



rántotta  le  Richardot  a  szülőágyra  szinte  a  hasa  alá.  Így  aztán  Richard,  ha  akarta,  ha  nem,
bepillantást nyert a dolgokra. Még az életben nem látott ilyet. A Paulával töltött évek emlékei szerint
ez nem lehet Paula teste. „ Úristen! Ez visszamegy olyanra amilyen volt?” - bámult Richard Paula
hasa alá.
Paulában valami iszonyú gyanú támadt amint ott legyeskedett mellette a férje. Ez a pasi ivott. Attól
olyan kedélyes és attól nem látni rajta a görcs jeleit. Összehúzta alsó-és felső szemhélyát hogy csak
épp kilátott a szemrésen és odahúzta Richardot a fejéhez a gallérjánál fogva, mint rossz gyereket
tanítója fülénél fogva:
" - Te, mocskos disznó! Te kijársz inni, amíg én majd beledöglök ebbe az egészbe? Mi?! Képes vagy
itt hagyni és piát vedelni? Majd számolunk, csak legyen ennek vége!" - dohogott Paula.
Richard valóban laza lett, mint csomón a görcs, ha kioldják. Még azt sem bánta, hogy Paula kivan.
Végtére is nem értette, miért ez a cirkusz. Már a biblia is megírta, hogy kínok kínjával kell világra
hoznia gyermekét az asszonyoknak az édenkerti alma miatt. Paulának is volt épp elég ideje a kilenc
hónap alatt erre felkészülni. Most miért ő a hibás a fájdalmai miatt? Azzal lenyúlt a szülőágy alá,
kezét fejével kísérte az ágy alá, hogy csak az ülepe látszódott ki a lepedőből. Valamit matatott ott,
hogy a szülőágy lepedője ráomlott Richard fejére, majd pár pillanat múlva meg kiemelkedett a
lepedő és a szülőágy alól és mint ha mi sem történt volna, újra fogta felesége kezét. Paula furcsállta
ezt a mozdulat sort. Nem értette mit keres Richard az ágy alatt, de bánta is ő, mikor jöttek a fájások
gyors egymásutánban. Richard, megröstellve magát előbbi gondolata miatt, bűnbánóan Paula fölé
hajolt, hogy adjon neki egy bátorító csókot. Paula a fájás elmúlása után fülön fogta Richardot és
száraz tényként az alábbit közölte vele:
" - Úgy bűzlesz a whiskytől, te disznó, mint egy szeszfőzde! Leég a pofámról a bőr a doktor előtt,
hogy mire megjön a gyerek olyan részeg leszel, hogy a te karjaidba akár egy bantu néger vagy egy
svéd albinó babyt is nyomhatnak, mert te azt is hazavinnéd" - fröcsögött Paula szájából a düh.
Richardnak annyira sikerült ellazulnia a szesztől, hogy már ez is hidegen hagyta. Mit bánta, mit szór
a fejére Paula? Ha a ráhányt szendvicset kibírta, ez már nem olyan nagy kihívás a türelem oltárán.
Szelíden rámosolygott Paulára, mint Jézus a tanítványokra, de Paula addigra már annyira kivolt a
fájdalomtól,  hogy cinikus provokálásként fogta fel  Richard nyugodtságát.  Eközben a doktor, aki
eddig igyekezett a háttérben maradni és a szoba másik sarkából és néha Paula hasa alól szemlélni az
eseményeket,  közelebb  lépett  újra,  benyúlt  Paula  test  üregébe,  majd  ennyit  mondott:  "  -  No,
akkor...!!"


